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HOT;RÂRE 
 

cu privire la: alocarea unei sume din Fondul de Rezerv< 
bugetar<  la dispoziția Consiliului Județean Olt, prev<zut în 

bugetul Județului Olt pe anul 2018 
 

 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 5967/23.05.2018 cu privire la proiectul de 
hotărâre nr. 5968/23.05.2018; 
-  Raportul nr.5969/23.05.2018 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 
- Raportul nr.6190/29.05.2018 al Comisiei pentru Studii Economico - 
Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea 
Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
- Prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.2 alin.(1), art. 3 și art. 91 alin.(1) lit.f) din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările  și 
completările ulterioare; 
-  PrevederileăHot<râriiăConsiliuluiăJudețeanăOltănr. 23/02.02.2018, cu 
privire la aprobarea bugetului județului Olt pe anul 2018 și estimările pe 
anii 2019-2021, cu rectificarile ulterioare; 
-  Adresa nr. 1390/26.04.2018 a Primăriei Comunei Fălcoiu, înregistrată 
la Consiliul Județean Olt sub nr.4701/02.05.2018; 
-  Adresa nr. 1236/10.05.2018 a Primăriei Comunei Vulpeni, înregistrată 
la Consiliul Județean Olt sub nr.5496/14.05.2018 
 

 În temeiul art. 91, alin.(1), lit.b și lit.f), alin. (3) lit. a), art. 97,  alin. 
(1), art. 98 coroborat cu art. 45, alin. (2) lit. a) și  art.115 ,alin.(1), lit. c) 
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din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIULăJUDEŢEANăOLTăadoptă prezenta  h o t ă r â r e: 
 
 

Art.1 (1) Se aprobă alocarea sumei de 459 mii lei din Fondul de 
rezerva bugetară la dispoziția Consiliului Judetean Olt, prevăzut in 
bugetul Judetului Olt  pe anul 2018, după cum urmează: 

- suma de 34 mii lei Prim<rieiă Comuneiă F<lcoiu pentru 
acoperirea cheltuielilor  materiale necesare refacerii sediului primariei, 
afectat de  incendiu in data de 02.04.2018, datorat desprinderii coșului 
de fum al centralei termice, în partea superioara la nivelul acoperișului. 

- suma de  425 mii lei  Prim<rieiă Comuneiă Vulpeniă pentru 
acoperirea cheltuielilor necesare construirii podului (construit peste 
canalul Vulpeanca), ce face legătura între satul Cotorbești și satul Valea 
Satului prin intermediul DC82A, care a cedat în urma precipitațiilor 
căzute în data de 28.03.2018, a topirii zăpezii și a scurgerilor de pe 
versanți. 

        (2) În mod corespunzător se diminueaza creditele bugetare la 
capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale”  subcapitolul 54.02.05 
„Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” titlul V 
„Fonduri de rezervă” articolul 50.04 „Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția autorităților locale”  cu suma de 459 mii lei și se suplimentează 
cu aceeași sumă la capitolul 51.02 „Autorități publice si acțiuni externe” 
subcapitolul 51.02.01 „Autorități executive și legislative” paragraful 
51.02.01.03 „Autorități executive” titlul VI „Transferuri între unități ale 
administrației publice” art. 51 „Transferuri între unități ale administrației 
publice” alin. 51.01.24 „Transferuri din bugetele consiliilor locale și 
județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-
teritoriale în situații de extremă dificultate” și virarea în conturile de 
venituri 21.43.02.08 „Subvenții primite din bugetele consiliilor locale si 
judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ - 
teritoriale în situații de extremă dificultate” ale bugetelor locale ale 
Comunelor: F<lcoiuăși Vulpeni. 

Art.2 Ordonatorii principali de credite răspund de modul de 
utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate potrivit 
art.1. 

Art.3 (1) Prezenta    hotărâre    se    comunică  Direcţiei Economice 
Buget - Finanţe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe  din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Administratiei Județene a 
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Finanţelor Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 
         (2) Directia Economică, Buget - Finanțe, prin Serviciul Buget, 
Impozite și Taxe va comunica prin adresă, comunelor: F<lcoiuă și 
Vulpeni, sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt  pe anul 2018. 
   
  

 
 

                                    PREŞEDINTE 
              Marius OPRESCU 

 
 
 
 

                                        
Contrasemnează,    

                                                                              Secretarul Judeţului Olt 
                                                                               Marinela - Elena ILIE 
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 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 30 de voturi „pentru”.  


